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Terapias SCIG e IVIG - comparação 

Terapêutica de substituição com imunoglobulinas por via intravenosa e 
subcutânea 
As imunoglobulinas são usadas para o tratamento de diversas doenças e em 
diferentes indicações. As vias de administração comprovadas são: 
 
 terapia com imunoglobulinas intravenosa no hospital (IVIG) 
 IVIG domiciliar (autoinfusão ou com enfermeiro de cuidados domiciliares) 
 terapia com imunoglobulinas subcutânea no hospital (SCIG) 
 SCIG domiciliar, diariamente, semanalmente ou facilitada (a cada 2 - 4 semanas), 

maioritariamente por autoinfusão. 
 
A decisão da via de administração deverá considerar diversos fatores, incluindo 
eficácia, nível mínimo, eventos adversos, qualidade de vida, preferência do 
doente e eficácia em termos de custos.  
 
Estão disponíveis dados de estudos sobre a maioria destes aspetos, e em 
particular, sobre a utilização de imunoglobulinas como terapêutica de 
substituição. Foram realizados diversos estudos tanto em crianças como em 
adultos. As considerações abaixo resumidas baseiam-se, principalmente, numa 
meta-análise destes estudos. Esta análise identificou todos os estudos 
retrospetivos e prospetivos e ensaios aleatorizados e controlados que comparam 
a IVIG com SCIG a partir de bases de dados conhecidas, sem restrições sobre 
datas e idiomas de publicação. A meta-análise incluiu 47 publicações e 1028 
doentes avaliados (1, 2). 
 
Existem poucos dados que comparam a terapêutica intravenosa com a 
terapêutica subcutânea para imunodeficiência secundária e para a terapêutica 
imunomoduladora, mas algumas considerações também são aplicáveis para 
estas indicações (3-9). 
Para a terapêutica de substituição, ambas as vias de administração levam a uma 
prevenção de infeções eficaz e, (10-15), por isso, permitem a consideração de 
outros fatores como eventos adversos ou necessidades individuais, e 
preferências do doente. Um inquérito sublinhou a procura de diferentes opções 
terapêuticas para melhor satisfazer as necessidades individuais da população de 
doentes (16, 17). Mais importante, ambos os métodos de administração podem 
ser alternados na maioria das vezes. Isto poderá ser indicado devido a uma 
alteração nas necessidades individuais de um doente durante o curso do 
tratamento. Alguns aspetos ao considerar qual a melhor forma de administração 
do tratamento para o doente são:  
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Eficácia 
Sem preferência significativa entre as duas vias diferentes em relação a controlo de 
infeções 
Foram realizados diversos estudos na área de deficiência de anticorpos em 
doentes pediátricos e adultos para comparar a eficácia de IVIG e SCIG definida 
pelo número de infeções e dias no hospital. Apesar de pequenos estudos 
individuais terem demonstrado tendências a favor de uma via de aplicação (10-
14), uma meta-análise não revelou qualquer diferença significativa de eficácia 
entre os dois métodos de administração, relativamente à prevenção de infeções 
(1). Desta forma, ambas as vias de administração demonstraram eficácia 
semelhante.  
 

Nível mínimo 
Os níveis mínimos de IgG comparáveis em doentes a receber terapêutica de 
substituição SCIG ou IVIG 
Diversos estudos analisaram os níveis séricos de IgG alcançados por IVIG 
comparativamente à administração por SCIG. Em alguns estudos, doses 
equivalentes de imunoglobulinas foram administradas (14, 18-20) enquanto em 
outros, a Food and Drug Administration dos EUA (FDA) exigiu o ajuste nos 
Estados Unidos para “áreas abaixo da curva” equivalentes para contabilizar as 
diferenças farmacocinéticas devido à administração IV mensal e administração 
SC semanal (10, 13, 19). Durante o período de estado estável, a maioria destes 
estudos reportou níveis mínimos ligeiramente superiores quando as 
imunoglobulinas foram administradas de forma subcutânea (10, 13, 14, 18-22). 
Contudo, uma meta-análise que analisou dados acumulados de 31 estudos em 
1059 doentes não encontrou diferenças significativas nos níveis séricos de IgG 
entre as duas vias de administração (1). No entanto, sabe-se que a administração 
SC resulta em níveis séricos de IgG elevados e estáveis entre doses (21-23), o que 
poderá explicar a boa proteção contra infeções graves. Uma análise retrospetiva 
recente comparou a terapia com imunoglobulinas subcutânea administrada por 
bomba de seringa ou por impulso manual. Os dados foram recolhidos ao analisar 
registos médicos. Os níveis séricos médios de imunoglobulina foram 
significativamente superiores entre os doentes que usaram o método de impulso 
manual, comparativamente aos utilizadores de bomba (24, 25). 
 

Eventos adversos 
A administração SCIG está associada a uma menor incidência e gravidade dos 
eventos adversos 
Sendo que as imunoglobulinas são proteínas derivadas do sangue de doadores 
saudáveis, são elas próprias imunogénicas e, desta forma, têm o potencial de 
causar acontecimentos adversos sistémicos, que podem variar de cefaleias 
ligeiras ou prurido transiente, a reação anafilática grave não mediada por IgE. A 
anafilaxia mediada por IgE é muito rara e normalmente causada por excipientes 
contidos nos produtos (26). Diversos estudos compararam o risco de eventos 
adversos em doentes com deficiência de anticorpos a receber terapêutica por 
IVIG ou SCIG (10, 12-14, 20-22, 24, 25, 27-29). A maioria destes estudos concluiu 
que a administração subcutânea foi bem tolerada e foram reportados somente 
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eventos adversos ligeiros, localmente confinados ao local de infusão. Com a 
administração de IVIG - devido à dispersão rápida das imunoglobulinas através 
do organismo - os acontecimentos adversos sistémicos têm tendência a ser mais 
graves. Desta forma, a SCIG é uma alternativa terapêutica para doentes com um 
historial de acontecimentos adversos sistémicos relacionados com IVIG, 
incluindo doentes com anticorpos anti-IgA (21). No entanto, os doentes com 
acontecimentos adversos sistémicos graves com IVIG poderão também ter 
tendência a apresentar reações locais com SCIG (22). 
  

Qualidade de vida 
Melhorias claras na qualidade de vida e satisfação de tratamentos em doentes que 
alternam entre terapêutica de IVIG hospitalar e terapêutica SCIG domiciliar 
Diversos estudos focaram a questão de resultados de doentes e reportados por 
doentes do tratamento com imunoglobulinas, ex: qualidade de vida relacionada 
com saúde (11, 12, 20, 29-36). Foram utilizados diversos questionários 
comprovados para recolha de dados de qualidade de vida, sendo os mais 
frequentes o genérico SF-36 (36 itens), o questionário de saúde infantil, o 
formulário parental (CHQ-P50, 50 itens) e o Índice de qualidade de vida (IQdV). 
Foi solicitado aos doentes que dessem informações sobre aspetos como 
conveniência, atividade familiar, independência, flexibilidade, dores corporais, 
viabilidade geral, bem-estar emocional, impacto parental e responsabilidade em 
termos da sua saúde. Todos os estudos e análises revelaram uma melhoria clara 
na qualidade de vida, perceção de saúde e satisfação com o tratamento nos 
doentes que recebem tratamento domiciliar com SCIG. Para além de atividades 
familiares mais frequentes devido à flexibilidade do tratamento, menos dias de 
trabalho ou escola perdidos e menos dores corporais, os doentes reportaram que 
se sentiam capacitados e responsáveis pela sua saúde. A autoadministração de 
SCIG em casa foi fácil de aprender e considerada como sendo flexível de integrar 
na vida quotidiana. Pelo contrário, os doentes que estavam já em terapêutica 
IVIG com autoinfusão domiciliar, alternando com terapêutica SCIG com 
autoinfusão domiciliar na mesma dose, não apresentaram um aumento 
significativo de qualidade de vida relacionada com a saúde por si reportada, 
sendo que estavam já satisfeitos com o seu local de tratamento (33). Um aspeto 
interessante: foi reportada uma melhoria de saúde significativa nestes doentes 
assim que passaram de terapêutica IVIG domiciliar para terapêutica SCIG 
domiciliar (32).Alguns doentes também preferem manter-se na terapia IVIG 
hospitalar (37). 
 

Custos (SCIG domiciliar e IVIG hospitalar) 
Perspetiva económica: a terapêutica de substituição de SCIG domiciliar é mais 
económica do que a terapêutica de substituição de IVIG hospitalar 
A terapia com imunoglobulinas durante a vida é um tratamento dispendioso. 
Para avaliar o impacto financeiro para os sistemas de cuidados de saúde, foram 
realizados cálculos para comparar os custos estimados das diferentes vias de 
administração (29, 38-43). Entre outros fatores, uma comparação direta dos 
custos da terapêutica SCIG versus IVIG deve considerar, por exemplo, as 
seguintes variáveis:  
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Num dos estudos, que compara diretamente diferentes vias de administração 
(IVIG domiciliar, IVIG hospitalar e SCIG domiciliar), a via mais económica foi a 
terapêutica IVIG domiciliar (38).Em outros estudos, concluiu-se que a SCIG 
domiciliar era mais económica do que a hospitalar ou administração IVIG 
domiciliar (29, 39-42). Um estudo recente demonstrou que a administração SCIG 
domiciliar por impulso manual era mais económica do que a IVIG hospitalar (43). 
No geral, apesar de os estudos individuais serem difíceis de comparar, a via de 
administração domiciliar parece ser o método mais económico para os sistemas 
de saúde e também reduz os custos para os doentes/famílias (44). 
 

 

VIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Subcutânea 
 

Eficácia  Comparável à IVIG 
Nível 
mínimo 

 Níveis séricos de IgG estáveis entre infusões 
(frequência de uma vez por semana) 

Eventos 
adversos 

 Risco muito reduzido de acontecimentos 
adversos sistémicos 

 Associados a uma incidência elevada inicial de 
reações locais  
(ligeiros e normalmente diminuem com o passar 
do tempo)  

Qualidade 
de vida 

 Aumento da flexibilidade e atividade 
 Por ser realizada em casa 
 Melhor perceção da saúde e maior 

responsabilidade pela sua própria saúde 
 Diminuição do número de dias de falta no 

trabalho/escola devido à terapêutica 
 Menos dores corporais 
 Menos tempo necessário por infusão, mas maior 

frequência de infusões  
 A administração mensal e maiores volumes são 

possíveis com SCIG facilitada: uma dose de 
hialuronidase é administrada antes do produto 
de imunoglobulina  

Custos  Custo mais elevado quando administrada num 
contexto hospitalar 

 Menor custo quando administrada como 
terapêutica domiciliar 

1. Modo de administração (subcutânea com seringa ou impulso manual sem 
bomba de infusão)  

2. Administração hospitalar versus administração intravenosa domiciliar  
3. Os preços com desconto para produtos intravenosos e consumíveis para 

consumidores a larga escala (hospital)  
4. A necessidade de adquirir equipamento médico, tal como bombas de infusão 

para cada doente (terapêutica domiciliar) vs. para vários doentes 
(terapêutica hospitalar) 

5. Dias de ausência ao trabalho ou escola durante terapêutica IVIG hospitalar  
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 No entanto, associada a uma redução nos custos 
em comparação com a terapêutica IVIG 
hospitalar ou domiciliar 

Outros 
critérios 

 Não é necessário acesso venoso 
 Monitorização de tratamento simples (níveis 

mínimos) 
 Necessidade de educação subcutânea e 

compreensão do procedimento 
 

Intravenosa Eficácia  Comparável à SCIG 
Nível 
mínimo 

 Os níveis de plasma de IgG variam bastante 
durante cada ciclo de tratamento: após os níveis 
de pico registados logo após a infusão, os níveis 
de plasma de IgG diminuem para alcançar um 
nível mínimo logo antes da infusão seguinte.  

Eventos 
adversos 

 Associados a um risco de eventos adversos 
graves 

 Maior frequência de eventos adversos 
moderados (ex: cefaleias, febre, náuseas, dores 
nas costas)  

Qualidade 
de vida 

 Uma menor frequência de administração do que 
com a SCIG é normalmente suficiente  

 Possibilidade de administrar doses elevadas 
num período de tempo relativamente curto 

 Terapêutica domiciliar possível em alguns 
países 

Custos  Custo mais elevado quando administrada em 
contexto hospitalar 

 Menor custo quando administrada como 
terapêutica domiciliar 

Outros 
critérios 

 Biodisponibilidade rápida 
 Monitorização de tratamento simples (níveis 

mínimos) 
 Necessidade de educação intravenosa e 

compreensão do procedimento 
 Contacto direto regular com o médico 
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